
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця _ ДЕРЖАВНИЙ ВОЄНІЗОВАНИЙ ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНИЙ _
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

(АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ') ЗАГІН ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ.________________________________________________________________________

Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського. б. 223А. код згідно з ЄДРПОУ 33873405 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

командир загону: Євстратенко Ігор Анатолійович, тел. (0501 077 18 17________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

ГЄСЄрІІОП@СІУ£Г2.СІ5П5.£ОУ.иа__________________________________________________________________________________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Згідно укладених договорів на території України____________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

■ч ОІнформація про проведення добровільного аудиту з охорони прані не проводився________
(дата проведення аудиту^

Я, Євстратенко Ігор Анатолійович_____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому
(найменування виду робіт

просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах)_________________________________________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
267 робочих місць, серед яких 89 робочих місць на яких існує підвищений ризик виникнення травм

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,



>

адміністратичні та побутові будівлі, розташовані за адресами:
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

1) 50002. Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського б. 223а (державна власність)
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

2) 50102, Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул. Рудна. 40А (державна власність)_________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

3) 50011. Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул. Самотьочна, 1 (державна власність)_______
4) 50082, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гірничорятувальна. 1А (державна власність)
5) 50078, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Юрія Смирного, 2 (державна власність)
6) 57286. Миколаївська область, Вітовський р-н. с. Галицинове, вул. Набережна. 64, майданчик ТОВ

«Миколаївський глиноземний завод» (орендна власність)______________________________________
7) 39802. Полтавська область, м. Горішні Плавні, вул. Будівельників. 16 (орендна власність)_______
8) 71630. Запорізька область. Василівський р-н, с Мала Білозірка, Веселівське шосе. 7 км (орендна

власність)______________________________________________________________________________
9) 53403, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Київська 159 (орендна власність)____________
10) 53201, Дніпропетровська обл., м. Нікополь. Пр. Трубників. 91а (державна власність)_________
11) 54030. Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Вячеслава Черновола. 4 (орендна власність)
12) 26224, Кіровоградська область, Маловисківський р-н, смт. Смоліне, вул. Козакова. 65 (орендна

власність)______________________________________________________________________________
13) 26240 Кіровоградська область, Маловисківський р-н, с. Олексіївка, промайданчик ШУ

«Новокостянтинівське» ДП «СхідГЗК» (орендна власність)____________________________________
14) 25019 Кіровоградська область, м. Кропивницький, с. Гірниче, вул. Лінія 10, 57а (орендна

власність)______________________________________________________________________________
8) 50082, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гірничорятувальна, 1 (державна власність) 

складські приміщення, будівлі та споруди, які знаходяться у державній власності розтаовані за 
адресами:

1) 50002. Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул. Кобилянського б. 223а (державна власність)
2) 50082. Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Гірничорятувальна. 1А (державна власність)
3) 53403, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Київська 159 (орендна власність)___________

Інші відомості командир загону Євстратенко І.А. та перший заступник командира вагону________
Макарейко Р.С.. пройшли навчання та перевірку знань загального курсу з охорони праці в 
комунальному підприємстві «Навчально-методичний центр» Дніпропетровської обласної ради 

протокол № 155-1 від 30 серпня 2018 року, посвідчення №8553 та №8554 відповідно._____

Наказом ДВГРЗ ДСНС України від 13 травня 2019 року №90 «Про призначення відповідальних 
осіб» відповідальним за організацію і безпечне проведення робіт в колодязях, шурфах, траншеях. 
котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, 
трубопроводах) помічника командира загону Собіну А.Г. пройшов навчання та перевірку знань 
загального курсу з охорони праці в ДВГРЗ ДСНС України протокол №55-К від 04 грудня 2017 року -  
посвідчення №246-К; пройшов навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 в комунальному 
підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради протокол №58 від 
02.03.2019 -  посвідчення №0101-52, На час його відсутності (відпуска, хвороба, відрядження) 
помічник командира загону Крот К.Ю. пройшов навчання та перевірку знань загального курсу з 
охорони праці в ДВГРЗ ДСНС України протокол №55-К від 04 грудня 2017 року -  посвідчення 
№245-К; пройшов навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 в Кіровоградському ЕТЦ
Держпраці протокол №134 від 29.03.2019 -  посвідчення 19139-02.______________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

Відповідно до штатного розпису ДВГРЗ ДСНС України служба охорони праці загону налічує З
працівника: помічник командира загону Агеєнко О.П. пройшов навчання та перевірку знань______
загального курсу з охорони праці в КП НВЦ ДОР протокол №69 від 28 березня 2019 року -  

посвідчення №10622: начальник відділу охорони праці Червонцев К.О. пройшов навчання та 
перевірку знань загального курсу з охорони праці в КП НВЦ ДОР протокол №86 від 30 травня 2018



року -  посвідчення №7841: інженер районний відділу охорони праці Леончук Г.Ю. пройшла 
навчання та перевірку знань загального курсу з охорони праці в КП НВЦ ДОР протокол №69 від 28 
березня 2019 року -  посвідчення №10623; наказом ДВГРЗ ДСНС України від 12 квітня 2019 року 
№ 65 «Про затвердження Положення про відділ охорони прані ДВГРЗ ДСНС України» затверджено
Положення про відділ охорони праці._____________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

Відповідно статті 13 Закону України про охорону праці в загоні розроблені та введені в дію
наступні положення:_____________________________________________________________________
Положення про систему управління охороною праці ДВГРЗ ДСНС України, затверджено наказом 

ДВГРЗ ДСНС України від 22 листопада 2019 року №202: Положення ппо відділ охорони праці, 
затверджене наказом ДВГРЗ ДСНС України від ід 12 квітня 2019 року № 65: Положення про порядок 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці ДВГРЗ ДСНС України, яке є додатком 8 до 
Положення про СУОП ДВГРЗ ДСНС України; Положення про порядок видачі нарядів на виконання 
робіт ДВГРЗ ДСНС України, яке є додатком 5 до Положення про СОУП ДВГРЗ ДСНС України; 
Положення про застосування нарядів-допуеків на виконання робіт підвищеної небезпеки в ЛВГРЗ 
ДСНС України, яке є додатком 6 до Положення про СУОП ДВГРЗ ДСНС України; Інструкція з 
охорони праці № ОП.02-02 під час виконання газонебезпечних робіт, робіт в колодязях, шурфах, 
траншеях, котлованах, бункерах, камерах і колекторах, робіт у замкнених просторах (ємностях, 
боксах, трубопроводах4), затверджена наказом ДВГРЗ ДСНС України від 22 червня 2020 року
№94.__________________________________________________________________________________
Згідно з наказом Мінпраці від 29 грудня 2004 року № 336 та наказу Міністерства палива та 

енергетики України від 14 січня 2000 року № 62 в загоні розроблені та затверджені посадові (робочі)
інструкції працівників.___________________________________________________________________
Під час організації, виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 

колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) використовуються
наступні законодавчі нормативно-правові акти:______________________________________________
Закон України «Про охорону праці»: НПАОП 0.00- 4.21-04 «Типове положення про службу охорони 
праці»: НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці»: «Порядок видачі дозволів на виконання робіт пілвитттеної небезпеки 
та на експлуатацію (застосування') машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» 
(постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107): НПАОП 0,00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною 
небезпекою»: НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»: НПАОП 
0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорону 
праці, що діють на підприємстві»: НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників»: НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці»: НПАОП 0.00-1,15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»: НПАОП 
0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації та проведення газонебезпечних робіт: НПАОП 0.00-1.71-
13 Правила охрони праці під час виконання робіт з інструментом та пристроями._________________
В загоні створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці, члени якої пройшли навчання 

та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці (наказ ЛВГРЗ ДСНС 
України від 06 липня 2020 року №103) у складі командира загону Євстратенко І.А. (голова комісії), 
першого заступника командира загону Макарейко Р.С., помічника командира загону Агеєнко О.П.. 
начальника відділу охорони праці Червонцева К.О.. інженера районного відділу охорони пратті
Леончук Г.Ю.___________________________________________________________________________

В загоні розроблено та введено в дію План-графік навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці ДВГРЗ ДСНС України на 2020 рік, затверджений наказом ЛВГРЗ ДСНС України від 28
листопада 2019 року №202._______________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Під час виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 

колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах! застосовуються 
електроінструмент напругою до 42В (на який в наявності експлуатаційна документація: паспорти, 
інструкції та настанови з експлуатаціїї), слюсарний інструмент виготовлений з кольорових металів 
або з нанесеним на металеві частині покриття, яке виключає утворення іскор при роботі та 
випадкових ударах. Для визначення стану повітря робочої зони, наявності в повітрі робочої зони



шкідливих речовин понад ГДК, застосовуються засоби експрес аналізу повітря (газоаналізатор типу 
ГХ-М для визначення наявності та концентрації газів N0. N0 2 . 8О2, №§, СЩО, СО, СО2, 
інтерферометри І ТУТ-10 для визначення наявності та концентрації газів СНг. СОг) на які в наявності 
експлуатаційна яокуменртація: паспорти, інструкції та настанови з експлуатаніїї. Під час виконання 
робіт, на свіжому повітрі, виставляється резерв, у кількості не меншій ніж один працівник в резерві
на одного виконавця робіт, з такими самими засобами захисту, як і у виконавців робіт.____________

Пі я час виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) працівники 
забезпечуються 313 передбаченими колективним договором, а також протигази шлангові,
страхувальні пояси, страхувальні та сигнальні мотузки._______________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
До виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 

замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) допущено 267 працівників, які 
пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-5.11-85 згідно План- 
графіка навчання та перевірки знань з питань охорони праці ДВГРЗ ДСНС України в травні 2020
року.___________________________________________________________________________

Оснащення для виконання робіт зберігається в спеціально відведених приміщеннях. Працівниками 
загону періодично (не рідше одного разу на місяць) проводиться огляд стану обладнання та засобів 
захисту, які знаходяться на зберіганні. Виконавці робіт забезпечені приміщеннями побутового та 
санітарно-побутового призначення згідно норм встановлених ДБН В.2.2-28:2010 «Будинки і
споруттли. Будинки  адміністративного та побутового призначення»._____________________________
В ПНГРЗ ДСНС України розроблені та затверджені програми навчання та переліки питань для

перевірки знань з питань охорони пращ 
застосовуються програмне забезпечена

Л Л :  а т и в з  п .  ^нормаї

Декларація зареєс; 
органі Держпраці с /Р

заявлених видів робіт. Для проведення перевірки знань 
проведення опитування в тестовій Формі.

ріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

І.ЄВСТРАТЕНКО
(ініціали та прізвище)

а у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
2 0 ^ р .  №  /* £  / У ;

✓

Примітки:
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1. Фізична особа - підприємець'' свЙрСиідписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткованих підвищеної небезпеки

т
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


